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 18/3/20 #4פרוטוקול ישיבת מועצה 
 : נוכחים

, טל אסולין סיו״ר הנדסאים, אור קרן מנכ״לית האגודה, יהונתן סלומון סיו״ ר האגודה, תום פסח יו״ר האגודה
ח רווחה "מיכל סלומון רמ, ח תרבות"מאי זלצמן רמ, דניאל הסן מזכ״ל אגודה, מאיה אברמובסקי רמ״ח הסברה

 אקדמיה -רוטשילדניצן , ורכזת עזר
 

 :חברי מועצה
 

 18.12.19 שנה שם מחלקה

   שרה זלטה אמנות רב תחומית

   בן שרון  הנדסאי אדריכלות

   מור וליקסון הנדסאי אזרחית

   משה ארביב 

   גרמן פלק 

   שחר פולק 

   ליגל מסיק הנדסה כימית

   ריטה דוד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

   ברילויקי  הנדסת תוכנה

   נטלי רזון הנדסת תעשייה וניהול

   שרון אוחיון 

   מורן אגמון 

   ענבר לוי 

   טל אלישע  

   אמיר פז 

   איה אראל 

   אבירם פימה עיצוב אופנה

   עילי פירילאס 

   גיתית פרידברג עיצוב טקסטיל

   אלכס מוגילבסקי עיצוב פנים מבנה וסביבה

   ברגרמור  עיצוב תכשיטים

   יוסף אלן 

   בן מולינה עיצוב תעשייתי

   מעוז טרודלר תקשורת חזותית

   שקד קמחי 
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   ספיר ארזי 

   יעלה אשכנזי 

   גלי זוהר  

    

 22/28   סך הכל
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 : סדר יום לישיבה
 

 דקות. 30 -עדכונים ומידע  .1
 אישור הקמת חברה .2
 דניאל הסן כמנכ״ל האגודהמינוי  .3

 א. מינוי דניאל הסן כמורשה חתימה 
 סקר אגודה .4
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  עדכונים ומידע -1נושא 
 :(  יו״ר האגודה) -תום פסח -דברי פתיחה 

המערכת היא אותה המערכת בה אתם תעברו את כל , ״ישיבת המועצה עוברת בפעם הראשונה בצורה מקוונת

 . כל הישיבה מוקרנת בפייסבוק לייב וגם מוקלטת שנוכל לבצע את הפרוטוקול. המקוונים שלכםהשיעורים 

 .אציג לכם את הנושאים ונעבור על סדר היום

 .  כמו אישור הדוחות הכספיים או הלוואת בעלים אך נוספו עוד נושאים, לא נעבור על כל הנושאים

אנו נציג את . רווחה/אקדמית /אם זה ברמה הבריאותית, אותהנושא המרכזי יהיה בנושא משבר הקורונה ואי הווד

הפעולות הראשונות שביצענו ואציין שעובדי האגודה עובדים קשה ועד שעות מאוחרות על מנת לתת את המענה הטוב 

כחלק מהישיבה נעלה עוד צרכים של הסטודנטים שעדיין לא איתרנו כאגודה ונעזר בכם הנציגים . ביותר לסטודנטים

 .בשטח

ביום ראשון השיעורים המקוונים מתחילים גם בהנדסאים גם ? אז איך החיים שלנו הולכים להראות החל מיום ראשון

אתם תכנסו דרך . השיעורים יהיו פחות או יותר כמו שהישיבה מתקיימת עכשיו. עיצוב ואומנות, בפקולטות להנדסה

 .המודל שלכם

 ״? רות״תהיה  חפיפה לכל הסטודנטים לגבי ההתחב:יעלה

ישנו סרטון הסבר שהוכן    https://www.youtube.com/watch?v=tHEYcfwfeCI&app=desktop״:אור קרן

 מטעם שנקר המלמד איך להשתמש במערכת״

תפנו אלינו באופן , למישהו יש בעיה עם זמינות של מחשבאם .  zoom״ חלק מהקורסים יעברו גם במערכת ה:תום

החלק המעשי יהיה בהמשך השנה והחלק , בגדול גם עיצוב יעבדו דרך הלמידה המקוונת. פרטי ונדאג לכל סטודנט

 .התיאורטי יקרה עכשיו

 .כרגע כל הקורסים מתקיימים בדרך הזו״

 ״?תעכבו״ מה קורה אם יש פרויקט גמר ואם המשימות י:אבירם פימה

אבל יש עניין של , כנ״ל אם אפשר להקליט מראש את השיעורים, ״ לא להכל יש תשובה ואנו מקבלים את זה:תום

 .זכויות יוצרים של המרצים״

 ?״ יהיו כללים בצורה שבה מעבירים את השיעורים כך״:שרון אוחיון

בימים אלה עוברים המרצים , לך השיעוריםואיך יתנהלו מה, בימים אלה נכתבים הנהלים האם יבדקו נוכחות, ״ כן:תום

 .הדרכות איך ניתן להעביר את השיעורים בצורה הטובה ביותר

 .אך כל יום יוצאים הנחיות חדשות, כרגע מועדי ב׳ מבוטלים

משלחת , כמו יום סטיילינג לניצולי שואה, כל האירועים הפיזיים של האגודה מתבטלים כמובן -ביטול אירועים קרובים

 .אירועי מעורבות חברתית ונבחרות הספורט גם הן, שתי מסיבות מחלקתיות, לפולין

 .כנ״ל המועדונים והיוזמות כרגע עצרו״
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אנחנו באגודה פתחתו צ׳אט אגודה שעובד בשעות שהאגודה פתוחה בהן , ״ שלום לכולם:אקדמיה -ניצן- צ׳אט אגודה

לגבי מועדי ב׳ וכל מה שתום ציין קודם , אלות שלהםוהמטרה לתת מענה מיידי מהרגע להרגע לסטודנטים לגבי כל הש

חשוב לנו להגיד שאנחנו עובדים ממש . https://myaguda.co.il/aguda_chat/ ( -אט 'על הצ -כלל האינפורמציה)

עדכון אנחנו מוציאים עדכון וסיכום לסטודנטים על הצ׳אט עובד עם הנהלת שנקר וכל פעם שיש . קשה על פי משמרות

 . השאלות שחזרו על עצמן בצ׳אט על מנת שמי שלא היה בצ׳אט ידע את התשובה אליהן״

, ולשאול את כל השאלות שעולות לכם, ניתן להכנס אל הצ׳אט דרך אתר האגודה.פניות  535״ עד כה קיבלנו :תום

 .״תפיצו לכל הסטודנטים גם בנושאים אישיים

 ״?״ מה עושים עם פניות שאין מענה:מורן

״אנחנו מבקשים מהסטודנט את המייל במידה ואין לנו תשובה מיידית ולאחר מכן אנו חוזרים אליו אישית למייל כי :ניצן 

 . לפעמים גם לשנקר אין את התשובה מיידית״

רונים עבדנו כדי ליצור מערך מקוון של מבחינת עזר בימים האח״:רמ״ח רווחה ורכזת עזר -מיכל  - קורסי עזר מקוונים

כמו שאתם יודעים הסטודנטים משלמים על כך .  קורסי עזר ואתמול הקמנו שתי כיתות המצויידות בתאורה ומצלמות

בין הסמסטרים עבר קורס אילוסטרייטור שקיבל תגובות . אקסטרה וחשוב לנו שזה יעבור בצורה הטובה ביותר

בהנדסאים פתחנו קורסי לומיון . חנו שואפים לפתוח שוב אילוסטרייטור וגם פוטושופהסמסטר אנ. וביקורות חיוביות

דיברנו עם כל אחד מהמרצים באופן אישי אנחנו מכירים שאחוז לא מבוטל של , מבחינת התחשבות במצב. ורוויט

א ולקחנו ביקשנו מהמרצים להתחשב בנוש, מכאן, סטודנטים עובדים כמלצרים ומסעדות ושהמון קיבלו חל״תים

אני אשמח לשמוע האם יש . בחשבון גם מבחינת רווח אגודה הוא גם כן ירד והצלחנו להגיע להפחתה במחיר הקורסים

אני אעשה את המיטב לפתוח כל קורס . עוד קורסים שצריך ורלוונטי שיעברו בצורה מקוונת  וגם המלצות על מרצים

 .שיעזור״

 .יש לשלוח לדניאל״, לקורסים״ אם למישהו יש בקשות ספציפיות :ג׳ונה

אחרי שנעשה סבב ראשון של קורסים ונשמע . ״ הבעיה בהנדסאים הוא בעיקר מחסור ברישום וגם במרצים:תום

, אנחנו כמובן מנסים להשיג את המחיר הטוב ביותר בהתאם למצב. אנחנו שואפים לפתוח קורסי סקילס, ביקורות

חשוב לציין שהאגודה צריכה . תית את הקורסים אך עדיין זה לא מספיקהצלחנו אפילו לסבסד והצלחנו להוזיל משמעו

כל שעת . להצטמצם מאוד כי כל הזכיינים הפסיקו להעביר כספים עקב המצב ולצערנו השירות ממשיך לעלות כסף

 .בהשוואה לשיעורים פרטים זהו מחיר נמוך ומשתלם במיוחד״, שקלים 10-18לימוד היא בין 

זה לא דבר הגיוני מעבר שזה לא ישים מבחינת , י שהדרישה שכל הקורסים יעברו בצורה מקוונת״ נראה לי הזו:יעלה

אחת הפניות שהגיעו אלי היא הטענה שהסטודנטים נרשמו לתואר ולימודים פיזיים בכיתה וזה לא בסדר שהכל , המיקום

 .בצורה מקוונת״
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האם זה נכון , וד בכיתה ואנו לא יודעים מתי זה יגמראי אפשר ללמ, ״ בתוך מסגרת המציאות צריך למצוא פתרונות:תום

מנסים . אפילו באירופה, גם בלימודי העיצוב. אנו ממשכים את הרצף האקדמי? להפסיק את הלימודים לזמן לא מוגבל

 .להוציא את הטוב ביותר מהסיטואציה וכרגע אין פתרונות טובים יותר״

 ״?וונים״ האם יהיה מספר מצומצם בגלל שיעורים מק:אלכס

כנ״ל לגבי שיעורי , ״ כרגע בשיעורים של שנקר המספרים יהיו אותו הדבר אלא אם כן יסיקו מסקנות אחרות:תום

 .גם תשובות בנוגע לחיסורים בקורסים המקוונים אין לנו תשובות״. אנגלית

 .את ההצעה הזאת״צריך להציע למרצים . ״ כל קורס במכללה למנהל יש לך קורס מצולם ולבחירתך מה לראות:עידן

 .אך המצב פה יותר מורכב עקב זכויות יוצרים״, ״ בימים רגילים אנו מנסים לקדם את העניין:ג׳ונה

לצאת לקנות דברים מה עושים , יש עוד דרישות כמו לצאת לצלם, ״ מבחינת הקורסים המקוונים זה דבר אחר:מעוז

 ״?בסיטואציה הזאת

נחכה ליום ראשון וניתן ,אם יש תקלות תפנו אלינו בפרטי, דעת בריא ״ אני מאמין שלכל המרצים יש שיקול:תום

אם עדיין לא ברור . נמתין לתשובות, זוהי משימה לא פשוטה. למחלקות להתאים את התכנים ולשנות את הסילבוסים

 איך נכנסים בראשון תציפו לנו את הבעיות ונדע לכוון אתכם״

 .ו סרטונים לענן לשיעורים של ההנדסאים״״תמיר עדכן שכנראה יעל:סיו״ר הנדסאים -טל 

היא הפיכה של שיעורי הספורט לכלל הסטודנטים ללא , ״ יוזמה שאנחנו עובדים עליה מהיום לסטודנטים שבבית:ג׳ונה

עוד נושא שחשוב לי לחדד ועליו נדאג להוציא . בקרוב יצא פרסום. תשלום בצורה מקוונת לשיעורי בוקר וגם ערב

יצאו נהלים מסודרים . התאחדות הסטודנטים הארצית פעלה למען הסטודנטים שיצאו לחל״ת או פוטרו, הודעה מסודרת

 .לאופן שבו ניתן לקבל את האבטלה״

 ״?יוזמות שכדאי לקדם /רווחה,  ״ נשמח לשמוע צרכים מהשטח:תום

 .ים מאוד לחוצים״סטודנט, ״ בלימודי ערב של הנדסאים לא קיבלנו ציונים של מועדי א׳ בחלק מהקורסים:עידן

אז גם הציונים מתעכבים  , אחוז את העובדים 70״ משרד הבריאות הוציא הודעה שצריך לצמצם ב:סיו״ר הנדסאים -טל

 .מהסיבה שיש מעט מאוד עובדים במכללה בימים האלה״

 ״?״ האם יש הקלות בתשלומים למכללה:שרון

בואו נעבור את הימים . כרגע זאת לא נקודת הזמן ,ה״ אנחנו עדיין לא במעמד לקבלת החזרים לתשלומים נלוו:תום

בעזרת הדקאנט והאגודה שתומכת נדע לתת את הפתרון הטוב ביותר , ניתן קודם למערכת לחזור לכשירות, הקרובים

 .לסטודנטים״

 ״?יוני ידחו /פרסים ותעודות הצטיינות שאמורים להתקיים במאי   ״:אבירם

 גם אירועים של האגודה כמו סטודנט הזהב וגיבוש אגודה ידחו״. לנו תשובות סופיותאבל אין , ״ סביר להניח שכן:ג׳ונה

״ ברור לנו שעובדים על המון דברים אבל אולי שווה להוציא הודעה לסטודנטים שיש עבודה או מחשבה מחדש כי :איה

 פאניקה אצל הסטודנטים״כרגע כל מרצה שולח בנפרד לגבי מועדי ב׳ והניסוחים של המרצים קצת מסורבלים וזה יוצר 
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צריך להבין שהמרצים לא רובוטים וגם הם בתוך הסיטואציה הקשה . יש להרגיע את הסטודנטים, ״ לאור המצב:תום

צריך להמתין בגלל שאין . הם לא בהכרח טכנולוגים וזה יוצר לעיתים גם לחץ אצלם, והם צריכים ללמוד משהו חדש

 .שאתם לא תופתעו משום דבר ויהיה פרק זמן הגיוני בין מועדי ב׳״אני יכול להבטיח . לנו תשובות להכל

 

 . אישור הקמת חברה2
לקחנו , בישיבה הקודמת דיברנו על החברה הכלכלית של האגודה שתכיל בתוכה את הסטודיו -״ סטודיו אדומה:תום

ואני משער שזה יקשה  הסטודיו כרגע לא בפעילות. ממש התחלנו להתפתח ונפל עלינו משבר הקורונה, כמה עבודות

ניתן לה תוקף אך כרגע זה לא יקרה בזמן , בהמשך לישיבה הקודמת אנו נצביע על הקמת החברה הכלכלית. עלינו מעט

חשוב להדגיש . כרגע אור קרן מובילה את הסטודיו, אנו  עם כמות עובדים קטנה בהתאם לכמות העבודה. הקרוב

 . שמדובר בהקמת ״חברת בת לאגודה״

אנחנו כרגע לא נבקש כי (, במשיכה בחלקים)אלף שקלים  150אמורים לבקש מכם אישור להעביר עקרונית כהיינו 

אנחנו לא עושים דברים כאלה בזמנים , כרגע הדבר נראה לנו לא נכון בשל הפגיעה בהכנסות וגם כי כרגע אין עבודה

נוכל להמשיך בהקמת , שוטפת בהקדם אנחנו כרגע נצביע לאישור עקרוני במידה ואם נחזור לעבודה. קשים אלה

נגייס  -הפעילות הראשונה של החברה הכלכלית תהיה הסטודיו לעיצוב. החברה ללא המתנה לישיבת המועצה הבאה

המטרה ליצור חממה לסטודנטים והזדמנות לעבוד , מעצבים משנקר ושנקר הנדסאים ונעניק שירותי עיצוב לקהל הרחב

 .יבה השניה היא איתנות כלכלית לאגודה שבעזרתה אנו מעניקים עוד לסטודנטים שלנוהס. במקצוע בזמן התואר ואחריו

כרגע הבקשה לאישור היא .אם ויהיה לנו את הזמן והפנאי אנחנו נעשה את זה, אני מדגיש שמדובר בהצבעה עקרונית

 -כרגע נבצע הצבעה בעד או נגד . לא מדובר בהוצאה כלכלית כרגע. ללא הלוואת הבעלים

 .ההחלטה התקבלה -.נמנעו 0, נגד  0, עדב 16

 .תודה רבה על האמון

כי אני וג׳ונה נסיים וניתן לאגודה החדשה להחליט להיות מי העובדים , כרגע אנחנו לא מגייסים אף עובד, אני מדגיש

 .שיקחו חלק בחברה הכלכלית״

 

 . מינוי דניאל הסן כמנכ״ל האגודה4
אנו רוצים למנות את דניאל הסן המשמש כמזכ״ל , את אישור הועד המנהל לאחר שזה עבר -״ מינוי מנכ״ל הבא:תום

 .האגודה בימים אלה״

נולדתי במקור ברומניה עליתי בגיל שנתיים . וחצי שנים במגלן5שירתי , חודשים 8השתחררתי לפני כ, 26״ בן :דניאל

כרגע אני  מזכ״ל , ענה טוב יותרומאז אני גר בקיבוץ נגבה ולאחרונה עברתי לגור מול המכללה לצורך זמינות ומ

, אחראי על משלחת שנקר ללא גבולות. ונטורה,נספרסו, מפעיל: אני מתעסק ביום יום עם הזכיינים שלנו כגון, האגודה

 .לומד תעשייה וניהול שנה א ״. לצערי עצרנו את הפרויקט בגלל משבר הקורונה
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 :הצבעה למנכ״ל ומורשה חתימה

 . דניאל מונה למנכ״ל האגודה ולמורשה חתימה. נמנעו 0, נגד 0, בעד 20

 

 . סקר אגודה5
חשוב לנו מאוד שכולם ימלאו , הבנו שסקר אגודה זהו אחד  הכלים הכי חזקים שיש לנו להצליח להשפיע במכללה״:תום

אנו יכולים לנצל את העובדה שיש לנו נשיא חדש . כלי אדיר שאנו מצליחים לקדם איתו המון דברים. את הסקר

לשם . ולהציג בפניו המון מידע חשוב מהסטודנטים והצעות לפתרונות, פסור שיזף רפאלי שהגיע מאוניברסיטת חיפהפרו

. כך אנו חייבים התגייסות ענקית מעבר לכל התגייסות שאנו מבקשים בכל שנה ולדחוף את הסטודנטים למלא את הסקר

אנו נגריל פרסים . שיותר תגובות מהסטודנטים אנו מקדישים כל מאמץ שהסקר יהיה הכי טוב על מנת לקבל  כמה

רכשנו מערכת סקרים חדשה והיא תוכל לתת לנו לפענח את המידע בצורה מאוד טובה . שווים יותר מהשנה הקודמת

 .קורה המון  בזכות הסקר והמון שינויים במיוחד בתחום האקדמי״. וחכמה

 .״ חייב להתבצע שיקוף של הסקרים״:ספיר

השנה ניתן את הפירוט לכל מחלקה ובנוסף , אשר שמרנו את התוצאות לראשי המחלקות בלבד,ל שנה״ להבדיל מכ:תום

 ״.אנחנו נוציא לסטודנטים סיכום של הסקר שיראה מידע כללי של הזכיינים ועל המחלקות

 ״?״מי חשוף לסקר:מורן

זה עובדים ספציפיים של  -מי שיבחר לרשום את שמו בסוף במידה ובחרתם להשתתף בהגרלה אך,״ הסקר אנונימי:תום

אנו עדיין , 23.3.20הסקר יצא . אנחנו כולנו חתומים על סודיות ואין לכל העובדים גישה למערכת הסקר, האגודה

 .עובדים עליו ואנחנו באמת מקווים שתעזרו לנו כמה שיותר להפיץ אותו בעזרתם״
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